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ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 476-479, art.618 alinn (22) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 121- art. 125 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior
pentru următoarele funcţii publice de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Oneşti
Funcţia publică din care
promovează
1. 1
inspector asistent
2. consilier achiziții publice asistent

Nr. crt

3.
4.

polițist local principal
polițist local asistent

Funcţia publică în care
promovează
inspector principal
consilier achiziții publice
principal
polițist local superior
polițist local principal

Direcţia/Serviciul
DEF- SUES
DDL-BAP
SPPL
SPPL

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei Municipiului Oneşti în
data de 31 mai 2021, ora 10,00 – proba scrisă , Sala mica de Şedinţe a Consiliului Local .
Dosarele de înscriere la examen se depun la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul, secretariatul
comisiei, cam.503, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 26.04 – 17.05.2021
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127
din Hotărârea Guvernului 611/2008, modificată şi completată de HGR 761/2017, respectiv:
. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,
funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în
care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
•
să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

Bibliografie/tematica examenului de promovare
inspector principal – Serviciul urmărire și executare silită
1)Constitutia Romaniei -Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei
României nr. 429/2003 – Categorii de legi;
2)Titlul I și titlul II ale părții a-VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare; Principiile care stau la baza exercitarii functiei
publice;Drepturile functionarilor publici;
3)Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Principii si definitii;
4)Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Egalitatea de sanse si de tratament intre
femei si barbati, in domeniul muncii;.
5)Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal, actualizata(Titlul IX Impozite si taxe
locale);Impozite si taxe locale.
6)H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal;Titlul IX – Impozite si taxe locale.
Bibliografie/tematica examenului de promovare
Consilier achiziții publice principal
1. Constituția României: Categorii de legi
2 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare: - Egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi în domeniul muncii.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: - Principii şi definiţii.
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:
Secţiunea a 3-a din Capitolul III, Secțiunea a IIa din Capitolul IV ,Capitolul VIII, Titlul V din
Partea a III-A, Titlul I Și Titlul II ale Părții a VI-a
5. Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu modificările și
completările ulterioare: Secţiunea a 5-a din Capitolul II, Secţiunea a 2-a din Capitolul III, și
Secţiunea a 8-a - Secţiunea a 11-a din Capitolul IV.
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice: - Secţiunea a 7-a - Secţiunea a 11-a din Capitolul III și Capitolul IV.
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor:
- Secţiunea 1 din Capitolul III.
8. Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale: - Anexa nr. 1 - Programul
anual al achiziţiilor publice.
9. Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție.
10. Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit.
a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin.
(8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale: Capitolul II - Îndrumări privind criteriile
de calificare și selecție referitoare la personalul cu rol de reprezentare a organizației ce are
calitatea de candidat/ofertant
11. Instrucţiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a

prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale:
Capitolul V
Modalităţi de îndeplinire/demonstrare şi evaluare a experienţei similar
12. Instrucţiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului
de achiziţie sectorială/acordului-cadru: Capitolul II Modificări nesubstanţiale ale
contractului/acordului-cadru (nu necesită o nouă procedură de atribuire), Secţiunea 1-Clauze de
revizuire (prevăzute în mod expres la nivelul contractului).
Bibliografie/tematica examenului de promovare
Polițist local principal și polițist local superior
1. Constituția României: Categorii de legi
2 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare: - Egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi în domeniul muncii.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/ Principii şi definiţii.
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare/
Secţiunea a 3-a din Capitolul III, Secțiunea a IIa din Capitolul IV ,Capitolul VIII, Titlul V din
Partea a III-A, Titlul I Și Titlul II ale Părții a VI-a
5) Legea nr.155/2010 a Poliției Locale , cu modificările şi completările ulterioare/Capitol III –
Atribuțiile poliției locale, Capitolul V Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VII
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării şi funcţionării
poliţiei locale ;
6) Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale/ Capitolul II Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari
publici, Capitolul IV Atribuţiile personalului poliţiei locale.

